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(Dokončení ze str. 23)
- Svaz postižených civilizačními cho-

robami v ČR, o.s., okresní organizace 
Jihlava, U Cihelny 2 Jihlava . na nájem-
né, telefon, internet a kancelářské po-
třeby – 52.000 Kč

- ŽIVOT 90- Jihlava, Žižkova 98, Jih-
lava – na úhradu nájmu – 54.000 Kč

- Sjednocená organizace nevido-
mých a slabozrakých České republiky, 
Krakovská 21, praha 1 pro Oblastní 
odbočku Sjednocené organizace ne-
vidomých a slabozrakých ČR Jihlava, 
Nad Plovárnou 5, Jihlava. na nájemné, 
energie – 11.000 Kč

- Občanské sdružení pro podporu a 
péči o duševně nemocné VOR Jihlava, 
Komenského 36a, Jihlava – na spolu-
fi nancování služby Chráněné bydlení, 

konkrétně na mzdové náklady (včetně 
OON a odvodů) – 100.000 Kč

- Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., 
místní organizace Jihlava, 5.května 4, 
Jihlava – na nájemné, služby spojené s 
nájmem, energie, vodné-stočné, tele-
fon (telefonní karty do mobilů), kan-
celářské potřeby, náplně do kopírky 
-33.000 Kč

- Hospicové hnutí – Vysočina, o.s., 
Žďárská 610, Nové Město na Moravě 
pro Středisko hospicové péče Jihlava, 
Žižkova 89, Jihlava – na nájemné stře-
diska Jihlava – 50.000 Kč

- EKOINFOCENTRUM ZO 
ČSPO,brněnská 10, Jihlava – na ná-
jemné – 20.000 Kč

- ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LI-
DEM S AUTISMEM – APLA – Vy-

sočina o.s., Telečská 7, Jihlava – na 
elekrtickou energii v zařízení sociál-
ních služeb APLA – Vysočina o.s. – 
100.000 Kč

- Středisko rané péče SPRP Brno, 
Nerudova 7, Brno – na Terénní pora-
denskou službu v termínu 1.1.2012 – 
31.12.2012 a to na : materiálové nákla-
dy – kancelářské potřeby, rehabilitační 
pomůcky, literaturu, pohonné hmoty, 
nemateriálové náklady – energie, ško-
lení, semináře, telefony – 0 Kč

- Mgr. Dana Tůmová (GRA VID-
CENTRUM), Velký Beranov 259 – na 
nájemné včetně služeb – 55.000 Kč

- Centrum pro rodinu a sociální 
péči, Josefská 1, Brno pro Centrum 
pro rodinu a sociální péči Vysočina, 
Chlumova 3, Jihlava – na nájemné, 

služby spojené s nájmem včetně ener-
gií, telefony a internet – 126.000Kč

- Centrum pro rodinu Vysočina, o.s., 
Chlumova 3, Jihlava – na náklady vy-
naložené v dobrovolnickém programu 
Návštěvy a Dětem – telefon, internet, 
cestovné, správní poplatky, právní a 
ekonomické služby – 40.000 Kč

- Tyfl oCentrum Jihlava, o.p.s., Nad 
Plovárnou 5, Jihlava – na nájemné 
včetně služeb (spotřeba vody, odvoz 
komunálního odpadu), na elektrickou 
energii a plyn – 22.000 Kč

- Tyfl o Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíč-
kova 38, Jihlava – na nájemné – 11.000 
Kč.  Ing. Jaroslav Vymazal, 

 primátor města 
 František Zelníček,
 náměstek primátora

Zastupitelé rozdali granty pro rok 2012

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava, zveřejňuje záměry:
Výběrovým řízením formou dražby dne 21. 3. 2012 s uzávěrkou žádostí dne 

19. 3. 2012 (v 1700 hod.)

 prodat v souladu se „Zásadami pro převod nemovitostí ve vlastnictví 
statutárního města Jihlavy“ nemovitosti v k.ú. Jihlava:

- budovy č.p. 82 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 6 na pozemku p.č. 119 – za-
stavěná plocha a nádvoří,  č.p. 83 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 8 na pozemku 
p.č. 120 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemky p.č. 119 – zastavěná plocha a 
nádvoří, p.č. 120 – zastavěná plocha a nádvoří, minimální kupní cena činí po 
slevě 13.000.000 Kč

- objekt k bydlení č.p. 1315 v Jihlavě, ul. Benešova or.č. 4 (se 3 volnými byty) 
na pozemku p.č. 2764 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemek p.č. 2764 – za-
stavěná plocha a nádvoří, minimální kupní cena činí 3.800.000 Kč

- objekt k bydlení č.p. 1419 v Jihlavě, ul. Havlíčkova or.č. 36 (s 5 volnými by-
ty) na pozemku p.č. 2901 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemek p.č. 2901 – 
zastavěná plocha a nádvoří, minimální kupní cena činí 2.700.000 Kč

 prodat v souladu se „Zásadami pro převod nemovitostí ve vlastnictví 
statutárního města Jihlavy“ 

- pozemek p.č. 288/100 – orná půda o výměře 963 m2 v k.ú. Pávov, min. KC 
800.000 Kč

 prodat v souladu s „Pravidly pro prodej volných bytových jednotek ve 
vlastnictví statutárního města Jihlavy v privatizovaných domech“ volné 
bytové jednotky v domech v Jihlavě:

- č. 618/4 ve 3. NP domu Lazebnická 17, 2+1, 66,50 m2, min. KC 
po slevě 800.000 Kč

- č. 648/1 ve 2. NP domu Znojemská 7, 2+1, 78,40 m2, min. KC 
po slevě 890.000 Kč

- č. 1433/14 ve 2. NP domu Chlumova 11, 1+kk, 25 m2, min. KC 
po slevě 200.000 Kč

- č. 371/5 ve 3. NP domu Jarní 4, 3+1, 71,10 m2, min. KC 
po slevě 800.000 Kč

- č. 394/7 ve 4. NP domu Jarní 15, 4+1, 87,52 m2, min. KC 
po slevě 660.000 Kč

- č. 390/3 ve 2. NP domu Mlýnská 40, 1+1, 38,50 m2, min. KC 
po slevě 570.000 Kč

- č. 2709/7 ve 3. NP domu Sokolovská 120, 2+1, 53,20 m2, min. KC 
po slevě 800.000 Kč

- č. 1934/1 v 1. NP domu Žižkova 12, 3+1, 74,70 m2, min. KC 1.070.000 Kč

 - č. 255/4 v 1. NP domu Na Vyhlídce 1 (sekce A), 1+1, 32,20 m2, 
min. KC 545.000 Kč

- č. 255/6 ve 2. NP domu Na Vyhlídce 1 (sekce A), 2+1, 60,90 m2, 
min. KC 770.000 Kč

- č. 255/10 ve 3. NP domu Na Vyhlídce 1 (sekce A), 1+1, 39,70 m2, 
min. KC 480.000 Kč

- č. 255/11 v 1. NP domu Na Vyhlídce 1 (sekce B), 1+1, 32,50 m2, 
min. KC 455.000 Kč

- č. 255/19 ve 3. NP domu Na Vyhlídce 1 (sekce B), 1+1, 32,70 m2, 
min. KC 440.000 Kč

- č. 2512/9 ve 3. NP domu Mošnova 23, 2+1, 51,30 m2, min. KC 800.000 Kč
 pronajmout v souladu se „Zásadami pro pronájmy nebytových pro-

stor ve vlastnictví statutárního města Jihlavy“ nebytové prostory:
- ve 3. NP domu Masarykovo nám. 9 v Jihlavě o výměře 91,50 m2, býv. kan-

celáře, minimální nájemné 102.023 Kč za rok
- ve 2. NP domu Masarykovo nám. 9 v Jihlavě o výměře 157,80 m2, býv. no-

tářská kancelář, min. nájemné 175.947 Kč za rok
- v přízemí domu Komenského 6 v Jihlavě  o výměře 201 m2, býv. restaurace 

– rychlé občerstvení, min. nájemné 379.287 Kč za rok
- v přízemí domu Masarykovo nám. 19 v Jihlavě o výměře 169 m2, býv. by-

tové studio, min. nájemné 376.870 Kč za rok
- v přízemí domu Komenského 18 v Jihlavě, jde o nebytovou jednotku č. 

1349/10 o výměře 62,10 m2, býv. vinotéka s občerstvením, min. nájemné 
117.183 Kč za rok

- v přízemí domu Matky Boží 25 v Jihlavě o výměře 46 m2, býv. trafi ka, min. 
nájemné 94.622 Kč za rok

- v přízemí domu Palackého 12 v Jihlavě o výměře 18 m2, býv. prodejna – 
drogerie, ložní prádlo, kabelky, min. nájemné 37.026 Kč za rok

- v přízemí domu Komenského 30 v Jihlavě o výměře 52 m2, býv. značková 
prodejna s pánskou konfekcí, min. nájemné 98.124 Kč za rok

- v přízemí domu Husova 40 v Jihlavě o výměře 55 m2, býv. prodejna s kože-
nou galanterií a oděvy a textilními doplňky, min. nájemné 61.270 Kč za rok

Bližší informace jsou uvedeny na www.jihlava.cz či je možné je získat na tel. 
567 167 278, 567 167 281 nebo přímo na Majetkovém odboru Magistrátu 
města Jihlavy, 1. poschodí budovy magistrátu města, Hluboká 8, Jihlava.

Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či doplnit tyto záměry, 
příp. od nich odstoupit.


